دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺤﺮی  ‐۱۲ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ
ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺷﺐ ﻗﺪر  ۱۹ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺗﻼش ﻓﻮاد ﻓﺮﺷﭽ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﻮاﺳ ﺳﺘﻮدﻧ آن ﺷﺐ را

ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ

ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر زﯾﺒﺎ را ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺗﻘﺎرن و ﺗﻨﺎﺳﺒ در ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﺘﻘﺎرن و

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .او ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮود و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﯾﻢ.
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﮐﺎرﯾﺎﺗﻮر اﻗﺎی ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ درم ﺑﺨﺶ ،ﮐﺎرت ﻋﺮوﺳ ﺧﻮدم را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻪ ﻓﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺒﺎرات “دوﺷﯿﺰه ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻓﻼن و آﻗﺎی ﺷﺎه داﻣﺎد” و اﯾﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻫﺎی

ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺐ ﻃﻼﮐﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ اﺻﻼ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺧﻮﻧﺪﺷﻮن ! وﺣﺘﻤﺎ دﯾﺪه اﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺸﻮن
را ﮐﻪ ”ﻣﺠﻠﺴ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨ و ﺷﺎم ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ و آدرس و ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ  ۷ﺗﺎ  ۱۱ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ  ۷ﻧﻤ روﯾﻢ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﻢ  ۱۱ﺑﺮ ﻧﻤ ﮔﺮدﯾﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ ﺗﻮی ﻓﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺎرت رو
ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه آﻗﺎی ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ درم ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدﺧﺎﻧﻮم .ﻧﻈﺮم ﺟﻠﺐ ﯾ ﮐﺎرﯾﺎﺗﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾ
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﯿﻠ ﺳﺎده و ﻗﺪﯾﻤ را ﻧﺸﺎن ﻣ داد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾ آﻗﺎی ﺗﭙﻞ و ﮐﻤ ﭼﺎق ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮی ﮐﺎﻏﺬ .ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و از ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﺠﺎق ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾ
ﺳﻨﺠﺎق ﻗﻔﻠ واﻗﻌ ﺑﺰرگ! اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾ ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒ ﺑﻮد از ﯾ ﭼﯿﺰ واﻗﻌ و رﺋﺎل و ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرﺗﻮﻧ.
ﻣﺎ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺨﻮب ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠ ﻣ ﺧﻮرد ﺑﻪ اون ﮐﺎرت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ .آﻗﺎی
درم ﺑﺨــﺶ اوﻣــﺪن و ﻣــﻦ ﻋــﺮض ﮐــﺮدم  :ﭼﻘــﺪر اﯾــﻦ ﮐﺎرﺗــﺎن ﻗﺸﻨــ اﺳــﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨــﺪ ﮐــﺪوم ﮐــﺎرم ﻗﺸﻨــ
ﻧﯿﺴﺖ؟!!۱
ﺑﻌﺪش آﻗﺎی درﻣﺒﺨﺶ داﺳﺘﺎن اون ﮐﺎر رو ﺑﺮاﻣﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن دارم .ﺗﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﯿﻤ درﻣﺎﻧ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .در ﮐﻮرس ﻫﺎی ﺷﯿﻤ درﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﻮرس ﻫﺎ آدم ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع دارد و ﮐﻼ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻣﻦ اوﻧﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪم.
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﺗﻠﺨ و ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ،ﻃﻨﺰ
درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺟﺎن ﻫﻤﭽﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧ از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﺨ و رﻧﺞ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺲ ﻧﻮراﻧ.
ﻣﺎ آن ﮐﺎر را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﻢ .ﻗﯿﻤﺘﺶ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﻨﺰ ﻣﺎﺟﺮا را ﺣﯿﻔﻪ ﺑﺮاﺗﻮن ﻧﻢ ؛ دﯾﺪﯾﺪ ادم ﻧﻤ رﺳﺪ اﮐﺜﺮا ﻓﺮ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﺶ را اﺟﺮاﯾ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺎ آﺧﺮش ﻫﻢ

از ﻫﻤﻮن ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول دادﯾﻢ! اون ﮐﺎرﯾﺎﺗﻮر ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آوﯾﺰان اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﻣ
ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻣ ﺧﻨﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﻃﻨﺰش و ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی آن ﻣﺮد  .ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺎری ﺑﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣ دﻫﺪ.
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؛ آدﻣ ﮐﻪ اﻫﻞ آﮔﺎﻫ ،ﻋﺮﻓﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ،در اﺛﺮ
ﺗﺼـﺎدم ﺑﺎ زﯾﺒـﺎﯾ ، زﯾﺒـﺎﯾ ﻣـ آﻓﺮﯾﻨـﺪ .ﭘـﺲ اﯾـﻦ آدم اﯾـﻦ ﺟﻨـﺲ را دارد ﮐـﻪ ﻣـ رود ﺧـﻮدش را در ﺑﺮاﺑـﺮ
اﯾﻦ ﺣﺴـﻦ و ﺟﻤـﺎل ﻗﺮار ﻣـ دﻫـﺪ .ﻧـﺒ اﮐـﺮم ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ :إن ﻟﺮ ﺑـﻢ ﻓـ أﯾـﺎم دﻫﺮﮐـﻢ ﻧﻔﺤـﺎت ،أﻻ ﻓﺘﻌﺮﺿـﻮا
ﻟﻬﺎ.ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﯾ ﻧﺴﯿﻢ ﻫﺎﯾ دارد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﻣﻌﺮض آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﭼﻮن
اﯾﻦ ﻧﺴﯿﻢ ﻣ وزد ،اﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺧﻮدت را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺎورت آن ﻗﺮار دﻫ .اﯾﻦ ﯾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ آﻗﺎی ﻓﻼن ﻓﻼﻧﺠﺎ ﮐﻨﺴﺮت دارد .ﺑﻌﻀ از ﻣﺎ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺰدﻣﺎن ،زﻧﻤﺎن ،ﺷﻮﻫﺮﻣﺎن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣ روﯾﻢ و ﺑﻠﯿﻂ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺪه
ای ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻼﺧﺮه ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ
ﻣ رود و ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎورت ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و آن ﺻﺪا ﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮد و آن ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮد.
ﯾﺎدم ﻣﯿﺎﯾﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎﻻر وﺣﺪت ﮐﻨﺴﺮت آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺰاده .واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘ اﯾﺸﻮن ﺗﻤﺎم ﭘﺮده ﻫﺎی ﺟﺎن آدم
ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش در ﻣﯿﺎﯾﺪ .ﭼﻮن ﺑﺪاﻫﻪ ﻧﻮازی داﺷﺘﻨﺪ و ادم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن زﯾﺒﺎﯾ و ﺗﻘﺎرن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﺪ و
وﻗﺘ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨ ﻫﻢ ﻣ ﻓﻬﻤ ﭼﺮا .اﻧﺎری ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤ
داﻧﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫ ازﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ و ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤ
ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪﯾﻢ و ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ؟ وﻟ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﯿﻠ
روﺣﻤﺎن را ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻤﺎن را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮﺷﺶ
ﻫﺎ و ﻓﻮران ﻫﺎی ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﺗﺠﻠ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .اﻧﺎری ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣ ﺟﻮﺷﺪ…
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا آن ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺠﯿﺐ را ﺑﻪ ﻧﻮح داد ﮐﻪ ﺑﺮو وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﺘ ﺑﺴﺎز ،ﻣﺮدم ﻣﺴﺨﺮه ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ
وﻟ ”ﻧﻮح ﺑﻮدن” اﯾﻦ اﻗﺘﻀﺎء را دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﺘ ﺑﺴﺎزی .ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد » واذا ﺟﺎه اﻣﺮﻧﺎ و
ﻓﺎراﻟﺘﻨﻮر وﻗﺘ اﻣﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ و آن ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪ« اﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ ﮔﯿﺮ
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧ ﻣ اﯾﺴﺘﯿﻢ .ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﺠﻨﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺪ و آن
ﺟﻮﺷﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﺎی دور ﻧﻤ روﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻼﺧﺮه آدم ﻫﺎ ﺳﻮاﻟ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺷﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﺴﺖ….اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﻢ
و ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺸﺐ دﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ  ،درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﺪ “اﻫﻠﯿﺖ”
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﯾﺪ.
اﻣﺸﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﻠﯿﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ روﺿﻪ ای .آدﻣ
ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ زﺑﺎن ﺧﯿﺮ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻣﻼﺋ ﻓﻘﻂ ﻧﻮر را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﻫﺎ در ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﻮر را دارﻧﺪ .ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ادم ﻋﺠﯿﺒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺧﻮش اﺧﻼﻗﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻤﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﺷﺎن در ﺟﺎﻧﺸﺎن داراﯾ دارﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺧﻮب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﺮص ﻫﻢ ﻣ
ﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺑ ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮش اﺧﻼق اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺮ ﻣﻮت ﺑﺮاﯾﺶ

راﺣﺖ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔ اش ﻗﺸﻨ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ آدم ﻫﺎی ﺧﻮش اﺧﻼق ﻏﺼﻪ ای ﺑﺨﻮرﯾﻢ و اﺷ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ
ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺲ .آدم ﻫﺎی ﺧﻮش اﺧﻼق ﻧﻮر دارﻧﺪ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ در
ﺗﺸﺨﯿﺼﺸﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ذﮐﺮ ﺧﯿﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ذﮐﺮ
ﺧﯿﺮ دارﯾﺪ .درﺳﺖ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی دﯾﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﻧﻤ دﻫﯿﺪ.
==========================
دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮی  ‐۱۱ﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺐ – ﮔﺰارش اﺣﯿﺎی ۲۱
دارم آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻢ ﺑﺮم اﺣﯿﺎ  ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺎﻧﻮم ﮐﻤ دﯾﺮﺗﺮ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﯿﺴﻪ آﺷﻐﺎﻟﻬﺎ را ﻣﯿﺨﻮاد
ﺑﺬاره ﺗﻮ ﺳﻄﻞ ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ  ،ﻧﺮاﻧﻢ ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎﺷﻪ ،
دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮی  – ۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﯿﺎد اﺳﺖ.ﺷﺐ  ۲۱ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک‐ ﻗﺴﻤﺖ اول
ﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی را ادراک ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ آن آﮔﺎﻫ ، ﻫﻢ ﺳﻨﺦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای درک ﻟﺬت
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ اون ﻓﻀﺎ و ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎ ﺗﻨﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ اب ﺑﭙﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻟﺬت ﺷﻨﺎ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ .

ﻣﺘــﻦ ﺳــﺨﻨﺮاﻧ دﮐﺘــﺮ ﺷﯿــﺮی در ﺷــﺐ  – ۱۹اﯾﻤــﺎن و ﺗــﻮاﻧﺮی – ۹۲
ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ
ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ اﻧﺴﺎن را ﻧﺮم و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ زﺷﺘ اﻧﺴﺎن را ﺗﻠﺦ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾ ﻣﻮﺳﯿﻘ
ﻗﺸﻨ و ﻓﺎﺧﺮ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارد .ﯾ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﺸﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚ اﻣﺸﺐ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎورت ﻫﺎﺳﺖ… ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎورت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ
ﮐﺲ اﻫﻠﯿﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را دارد و در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣ رﺳﺪ.

